
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ครั้งที่ ๑๓๙ (๙/๒๕๖๑) 

วันพุธที่ ๒๗ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชมุบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น ๒ อาคารสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 
********************** 

รายนามคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 
๒. รองอธิการบดี กรรมการ 

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ     กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร) 
๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง) 
๕. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กรรมการ 

(นายวุฒิชัย  ไชยรินคํา) 
๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

(นายสัตวแพทย์สมชาติ  ธนะ) แทน 
๗. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์) 
๘. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

(นายวรกฤต  แสนโภชน์) แทน 
๙. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวกาญจนุรัตน์  ไมรินทร์) แทน 
๑๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

(นางสาวปราณี  เทียมใจ) 
๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  จูหว้า) แทน  
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.นุวัตร  วิศวรุ่งโรจน์) 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ) 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์) 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์             กรรมการ 

(ศาสตราจารย์ ดร.นิสันต์  สัตยาศัย) 
 
 ๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์... 
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๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(นายเทอดศักด์ิ  โกไศยกานนท์) 

๑๗. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พรรณยุพา  นพรัก)  

๑๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์  งามเกษม)  

๑๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรีสมพงษ์) 

๒๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 
(ดร.สรายศ  ร่าเริงใจ) แทน 

๒๑. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  นพรัก)  

๒๒. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ) 

๒๓. ประธานสภาพนักงาน กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์) 

๒๔. ผู้อํานวยการศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง) แทน 

๒๕. ผู้อํานวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
(นางสาวกาญจนา  โปทาวี) แทน 

๒๖. ผู้อํานวยการกองกลาง ผู้ช่วยเลขานุการ 
(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน)  

๒๗. ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ 
(ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 

 
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

(ดร.สําราญ  ทองแพง) 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  อยู่ศิริ) 
๔. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธ์ิ) 
๕. ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

(นางกฤษณา  แปงณีวงค์) 
 
 
 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จําเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี 
๓. ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๔. นายวิทูรย์  ตลุดกํา ผู้ช่วยอธิการบดี 
๕. นางจารุวรรณ  โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี  
๖. นายอานนท์ณัฎฐ์  จีนเอียด ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๗. นางสาวอํานวยพร  ขัติวงศ์ ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต 
๘. นางสาวสุคนธ์  ยากี ผู้อํานวยการกองคลัง 
๙. นายชํานาญ  แสงแก้ว ผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๐. นายจีระวัฒน์  หมั่นงาน ผู้อํานวยการกองอาคารสถานที่ 
๑๑. นายพลรบ  สวัสดี ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  จันทร์แดง ผู้อํานวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
๑๓. นางสาวกัลวรา  ภูมิลา หัวหน้างานทะเบียนนิสิตและประมวลผล 
๑๔. นางสาวรัตนา  ขัตธิ หัวหน้างานประชุมและพิธีการ  
๑๕. นายอดิสร  ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๖. นางสาวขนิษฐา  เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๗. นางสาวสิริพร  กาจินา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๘. นางสาวหัทยา  หมั่นงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๑๙. นายอนุชา  เสริมสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒๐. นายเอนก  จักปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาทราบ ดังน้ี 

๑. มอบรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร) ทําหน้าที่แทนเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็มเอส ออดิท จํากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ได้แจ้งประเด็นที่ตรวจพบว่า 
การควบคุมวัสดุคงเหลือ วัสดุสํานักงาน ไม่มีการควบคุมการบันทึกรายการเคลื่อนไหวให้เป็นปัจจุบัน 
และวัสดุคณะที่ใช้ประกอบการศึกษา สารเคมี และอื่น ๆ  ตามห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ไม่มีการควบคุม
การเบิกจ่ายหรือรับของและจัดทํารายงานให้ครบถ้วน ซึ่งพบว่าบางคณะ มีวัสดุคงเหลือเป็นปริมาณมาก 
รวมท้ังการจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ดังน้ัน จึงขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ 
จัดทํารายงานวัสดุสํานักงานคงเหลือและวัสดุครุภัณฑ์ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ในการตรวสอบของผู้สอบบัญชี และเพ่ือประโยชน์ในการส่งมอบงานให้ผู้บริหารชุดต่อไป  

  
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๒... 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา          
ครั้งที่ ๑๓๘ (๘/๒๕๖๑)  เม่ือวันพุธที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรปุเรื่อง 
  ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๘ (๘/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงาน           
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๓๘ (๘/๒๕๖๑)  
เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

- ไม่ม ี- 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคําผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                     

๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคําผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการแก้ไขคําผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายวิชา ๑๒๒๔๑๐ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีการเขียนจํานวนหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา 
เพ่ือให้เป็นไปตามรายวิชาของสาขาวิชาเจ้าของรายวิชา ดังน้ี 
๑.๑  จํานวนหน่วยกิต จาก ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) 
๑.๒ คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 จาก “กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน      
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์                  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการทํางาน สหภาพแรงงาน 
สวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 
 Human resource management activities, planning, job design, job analysis, recruitment,         
selection, training and development, compensation and benefits, performance appraisal,          
motivation and engagement, safety and health, labor relations, global human resource management” 
 

เป็น... 



-๕- 
 

 เป็น “กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน  การวิเคราะห์งาน            
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการทํางาน สหภาพแรงงานสวัสดิการ   
และความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 
 Human resource management activities, planning, job design, job analysis, staff recruitment      

and selecting, training and development, compensation and benefits, performance appraisal,     

motivation and engagement, labour relations, safety and health, global human resource Management” 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

  กองบริการการศึกษา จึงขออนุมัติแก้ไขคําผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด               
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา       
อนุมัติแก้ไขคําผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป  
 
มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการแก้ไขคําผิด หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีการเขียนจํานวนหน่วยกิตและคําอธิบายรายวิชา เพ่ือให้เป็นไปตามรายวิชา            
ของสาขาวิชาเจ้าของรายวิชา ดังน้ี 
๑.๑ จํานวนหน่วยกิต จาก ๓(๓-๐-๖) เป็น ๓(๒-๒-๕) 
๑.๒ คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จาก “กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน      
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์                  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการทํางาน สหภาพแรงงาน 
สวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 

Human resource management activities, planning, job design, job analysis, recruitment,         
selection, training and development, compensation and benefits, performance appraisal,          
motivation and engagement, safety and health, labor relations, global human resource management”
 เป็น “กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผน การออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน            
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและการพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์     
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แรงจูงใจและความผูกพันในการทํางาน สหภาพแรงงาน 
สวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจระดับโลก 

Human resource management activities, planning, job design, job analysis, staff recruitment      

and selecting, training and development, compensation and benefits, performance appraisal,     

motivation and engagement, labour relations, safety and health, global human resource Management” 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา

มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 ระเบียบวาระที่ ๕... 



-๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน ๑ หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือให้สํานักงาน      
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี                  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา                  
จํานวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑       
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่อง บันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๓) 
สรุปเรื่อง 
  บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ขอแจ้งบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือในการรับชําระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา (ครั้งที่ ๓) ตลอดจนขอนําส่งสัญญาแต่งต้ังตัวแทนเพ่ือรับชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ ๓) ให้กับ           
มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความไว้วางใจแต่งต้ัง บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จํากัด ในการให้บริการ           
รับชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้ร่วมลงนามในสัญญาแต่งต้ังตัวแทนเพื่อรับชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา     
(ครั้งที่ ๓) เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัยพะเยา เก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓... 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕.๓ เรื่อง รายงานผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้ AAR (After Action Review) โครงการพัฒนาบุคลากร
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอรายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ AAR (After 
Action Review) โครงการพัฒนาบุคลากรกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้             
ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๓๒ ราย และมีผู้ตอบแบบสรุป AAR  
(After Action Review) ในการทบทวนหลังกิจกรรมดังกล่าว จํานวน ๓๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐% โดยมีวัตถุประสงค์              
เพ่ือศึกษารูปแบบการดําเนินงานจากหน่วยงานภายนอกมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในกองบริหารงานวิจัยและประกัน
คุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้บุคลากรได้มีประสบการณ์ตรงในการจัดการบริหารงานในด้านต่างๆ และนํามาเป็นแนวทาง               
ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้เกิดความคิด                 
สร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงการทํางาน ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีผล               
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรจริงในระยะต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๔ เรื่อง โครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
สรุปเรื่อง 
  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ขอแจ้งการอนุมัติโครงการวิจัยงบประมาณรายได ้                 
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เน่ืองจากนักวิจัยได้ดําเนินการ ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกเงินอุดหนุนวิจัยได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มาเบิกในปีงบประมาณ ๒๕๖๑                    
เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากกองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุน (ทุนสนับสนุน       
โครงการวิจัย) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕.๕ เรื่อง รายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 
  กองคลัง ขอรายงานสรุปจํานวนเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑                     
จํานวน ๑๗๕ บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีจํานวนเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร เป็นจํานวนเงิน 
๑,๐๑๗,๗๗๑,๗๗๑.๒๕ บาท และจํานวนเงินคงเหลือตามบัญชี เป็นจํานวนเงิน ๑,๐๐๗,๕๔๖,๗๐๑.๖๐ บาท รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม  

   ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดทราบ 
 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๕.๖... 



-๘- 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕.๖ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยาที่ค้างดําเนินการ 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๖๓ (๑๔/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

 

 
 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๖ (ร่ าง ) บั น ทึ ก ข้ อตกลงความ ร่ วม มื อ   

ทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ ดังนี้ 

๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา 

๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา 

๑.๓ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 

๑.๔ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน 

๑.๕ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร ่

๑.๖ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และโรงพยาบาลลําปาง จังหวัดลําปาง 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบ และมอบคณะเภสัชศาสตร์
นัดหมายการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวต่อไป 

 
 

คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดําเนินการ นํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ และผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร ์
ในข้อ ๑.๑ , ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ ลงนาม เรียบร้อยแล้ว 
และอ ยู่ ระห ว่างดํ าเนิ นการประสานผู้ อํ านวยการ
โรงพยาบาลเชียงคํา และผู้ อํานวยการโรงพยาบาลน่าน  
ลงนามใน (ร่าง) บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙... 



-๙- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๐๙ (๑๐/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๔ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   

ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบกลางภาค
ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา  
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๕ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕ .๐๕ .๑ ) 
กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย 
แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

(UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตรประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ   
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี ลืมบัตร
ประจําตัวนิสิต มาสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย การสอบปลายภาค 
ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา   
ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๖ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบั ติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ   
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่ การสอบกลางภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

๖.๒.๗ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติ   
ไม่ เป็นไปตามประกาศและข้อบั งคับ
มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี 
เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่ปฏิบั ติไม่เป็นไปตามประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบผิดสถานที่ การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณาประกาศ   
และข้อบังคับมหาวิทยาลัย (UP-DOES ๐๕.๐๕.๑) กรณี เข้าสอบ
ผิดสถานที่ การสอบปลายภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 
 

๖.๒.๘ รายงาน... 



-๑๐- 
 

๖.๒.๘ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบกลางภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

การสอบกลางภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณารายงานข้อมูล
นิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบกลางภาค ก่อนนํ าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป  

๖.๒.๙ รายงานข้อมูลนิสิตผู้เข้าสอบที่แต่งกาย
ไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบปลายภาค 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานข้อมูลนิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  

การสอบปลายภาค 
๒. มอบกองกิจการนิสิต พิจารณาดําเนินการนําเรื่องดังกล่าวจัดทําเป็นประกาศและข้อบังคับ

มหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดบทลงโทษทางวินัยนิสิต ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพิจารณารายงานข้อมูล
นิสิตผู้ เข้าสอบที่แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  
การสอบปลายภาค ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑๐ (๑๑/๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยอมรับวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่

ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยอนุโลม 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ประสานการจัดทําประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุมเกี่ยวกับการทําวารสาร 

Thai Journal of Mathematics กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองบริการการศึกษา ในการ
ประสานการจัดทําประกาศที่ให้ข้อมูลประกอบครอบคลุม
เกี่ ย ว กั บ ก า ร ทํ า ว า ร ส า ร  Thai Journal of Mathematics  
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 
 - ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔... 



-๑๑- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๔ (๘/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๑.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ

สวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุ มั ติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา   

ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
๒. มอบกองการเจ้าหน้าที่  เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าว  

ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองการเจ้าหน้าที่ ในการประสาน 
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อสวัสดิการแก่บุคลากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
ก่อนนําเสนอลงนาม และเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๕ (๙/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๓.๑ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาค  
เพื่อช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารเงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ

เหตุภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

อยู่ระหว่างรองอธิการบดีฝ่ ายกิ จการนิ สิ ตพิ จารณา  
(ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย การบริ หาร  
เงินรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบั ติ  พ .ศ . ๒๕๖๐  
และเทียบเคียงกับระเบียบการเงิน ก่อนนํ าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๖ (๑๐/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๗.๑ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริม
นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริม
หลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียง
ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิต   

ที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต หารือการจัดทําเข็มที่ระลึกและเงินรางวัล กับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. มอบกองกิจการนิสิต ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการนํา  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณา  
เงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรม
เส ริมหลั กสู ตร หรือกิ จกรรม ที่ ส ร้างชื่ อ เสี ยงให้ แก่
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิการและพัฒนานิสิต ในส่วนของการปรับปรุง
รายละเอียดและการออกแลลเข็มที่ระลึก ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๒ (ร่าง) ระเบียบ... 



-๑๒- 
 

๔.๘.๒ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ นําเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงาน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  
ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ในการ  
นํ า  (ร่ า ง ) ระ เบี ย บ มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ว่ า ด้ ว ย 
การบริหารงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ 
ระเบี ยบ และประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา พิ จารณ า  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๔.๘.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  
และผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สิน
ทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ

ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ นําเรื่อง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิด จากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ หารือร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และประกันคุณภาพ ก่อนนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ  
และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา และสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ในการนํ า (ร่ าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย  
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์  
ที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๒๙ (๑๓/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๙ ขอเชิญร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลง

ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม   
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์ 
แหล่ งท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมและ   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อ
ตี่แอ่วบ้านเฮา) 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุรักษ์

แหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒน ธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่วบ้านเฮา) 
๒. มอบกองอาคารสถานที่ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดํ าเนิ นการของกองอาคารสถานที่  ในการนํ า  
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการอบรม
ให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอนุ รักษ์ แหล่งท่องเที่ยว  
เชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปั่นผ่อตี่แอ่ว
บ้านเฮา) เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาลงนาม ต่อไป 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง... 



-๑๓- 
 

๖.๑.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา  
และยกระดั บมาตรฐาน วิชาชี พ  
ด้ านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ของภาคการผลิต และการบริการ 
ระหว่าง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห่ ง ช า ติ  
กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา  

และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและ  
การบริการ ระหว่าง สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ในการนํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา และยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิต
และการบริการ ระหว่าง สํ านั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับมหาวิทยาลัยพะเยา เสนอลงนาม 
ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๐ (๑๔/๒๕๖๐) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๔ การศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ

การขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยาจากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นควรให้ไม่ดําเนินการขอคืนสิทธิการบริหารจัดการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  

จากบริษัทเอกชนผู้ลงทุน 
๒. มอบกองกิจการนิสิต ตรวจสอบสภาพของหอพัก และแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดูแล  

และจัดทําแผนการซ่อมบํารุงทุก ๔ ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนิสิต และศึกษาความเหมาะสม  
ของราคาหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. มอบกองคลัง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา  
กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุน เพื่อประสานหารือ เรื่อง การจัดทําแผนทางธุรกิจหอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา กับบริษัทเอกชนผู้ลงทุนดังกล่าว ต่อไป 

๔. มอบกองคลัง ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองกิจการนิสิต ในการสรรหา
คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน และให้บริการหอพัก 
ต่อไป 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๒ (๒/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๘ ผลการจัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําปี ๒๕๖๐ 
 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๐  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลั ง ในการประสาน  
คณะ/วิทยาลัย จัดส่งผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี ๒๕๖๐  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖... 



-๑๔- 
 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๖ (๖/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๖.๒.๑ (ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา   

เรื่ อ ง  กํ าห น ด เงิ น ค่ าต อบ แท น   
การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับ 
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดเงินค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบคณะเภสัชศาสตร์ ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว ก่อนประสานกองคลัง  
นําเรื่องดังกล่าว เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ ในการปรับแก้ไข 
(ร่ าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง กํ าหนดเงิน
ค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสําหรับผู้มีหน้าที่
ปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

๖.๒.๓ (ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับ เงิน
อุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ 
GSB Innovation Club” 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ร่วมกับสถาบันการศึกษา Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” 
๒. มอบอุทยานวิทยาศาสตร์ เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 

อยู่ระหว่างดําเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ในการนํา  
(ร่ าง) บั นทึ กข้ อตกลงการรับเงิ น อุ ดหนุ นโค รงก าร 
“พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา 
Startup University Model และโครงการ GSB Innovation Club” เสนอ
ลงนาม ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นํา
เรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทราบต่อไป 
 

๖.๒.๗ ขอขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จํานวน ๒ รายการ ดังนี้ 
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียง จํานวน ๖๓๕,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) เนื่องจาก
อยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุนการวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R2R)  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองแผนงาน ในการขยายการกันเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๒ รายการ ดังนี ้
๑. กองทุนเพื่อการศึกษา หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ 

เงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
๖๓๕ ,๖๓๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อย   
สามสิบบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานโครงการ 

๒. กองทุนวิจัย หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รายการ ทุนอุดหนุน
การวิจัยงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น 
หกพันบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างการดําเนินงานวิจัย 

 

๖.๒.๙ หลักเกณฑ์... 



-๑๕- 
 

๖.๒.๙ หลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจ
ด้ าน ก ารบ ริ ห ารสู่ ผ ล ผลิ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติในหลักการหลักเกณฑ์การปันส่วนต้นทุนจากพันธกิจด้านการบริหารสู่ผลผลิต  

ของมหาวิทยาลัย 
๒. มอบผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.อุษณีย์  รัศมีวงษ์จันทร์) ประสานการเชื่อมข้อมูลภาระงานในระบบฐานข้อมูล 

กับศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๓. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ กําหนดผู้ มีหน้าที่ รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ

สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย โดยให้ผู้ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ในแบบฟอร์มที่ http://goo.gl/forms/OKw4vaE1MshX9Vd13  

๔. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์  ประสานเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เข้าร่วมการอบรม   
เชิ งปฏิบั ติการการใช้ ระบบสารสนเทศเพื่ อการวิ เคราะห์ ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต   
ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้อง Training & Self 
Learning Room อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของกองคลัง ในการศึกษาแนวทาง  
การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบภาระงานและระบบสารสนเทศ 
เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย 

 

- ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๗ (๗/๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

วาระที่ เรื่อง มติ ผลการปฏิบัติตามมติ 
๔.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยน

ระห ว่ างป ระ เท ศ  ระห ว่ างส วน
พฤกษศาสตร์ เขตร้อนสิบสองปันนา 
สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน 
สาธารณ รั ฐป ระชาชนจี น  แ ล ะ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ระหว่างสวนพฤกษศาสตร์   

เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
และมหาวิทยาลัยพะเยา ประเทศไทย 

๒. มอบวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปรับแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการระบุภาษาที่ใช้ในการ   
จัดทําบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว  
เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการปรับแก้ไข
เพิ่มเติมกรณีการระบุภาษาที่ใช้ในการจัดทํา (ร่าง) บันทึก
ข้อตกลงด้ านการแลกเปลี่ ยนระหว่างประเทศ ระหว่าง  
สวนพฤกษศาสตร์ เขตร้อนสิบสองปันนา สถาบันวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประเทศไทย และได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

๔.๓ การสอบสวน... 



-๑๖- 
 

๔.๓ ก ารสอบ สวน ข้ อ เท็ จ จ ริ ง  ก รณี 
กรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ  
ของ Mr.Alain Louis Gerard Truc 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี Mr.Alain Louis Gerard Truc กรรมการคุมสอบ  

ไม่มาปฏิบัติงานคุมสอบ ในรายวิชา ๑๔๔๑๑๒ ทักษะการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ หมู่เรียนที่ ๑  
การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน  
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงให้เว้นโทษการกระทําความผิดไว้ก่อน 

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๔.๕ ขอความเห็นชอบรายงานการติดตาม
และการประเมินผลการดําเนินงาน  
ข อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง /ศู น ย์ 
มห า วิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ป ระจํ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. เห็นชอบรายงานการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดําเนินการแจ้งรายงานการติดตาม  
และประเมินผลดังกล่าว ให้ผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ นําผลการประเมินไปพิจารณาในการปรับปรุง   
การปฏิบัติงาน ต่อไป 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  
ได้ดําเนินการนํารายงานการติดตามและการประเมินผล  
การดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 

๔.๖ ชี้ แจงเหตุผลความจํ าเป็ นการส่ ง
เอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

๑. อนุมัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายล่าช้า ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
จํานวน ๒๐ รายการ  

๒. มอบคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ จัดทํารายละเอียดการชี้แจงเหตุผลความจําเป็นการส่งเอกสาร
เบิกจ่ายล่าช้าประกอบการพิจารณาทุกครั้ง 

กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๖.๑.๑ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ประจํา
รายวิชา ๓๒๓๑๔๒ หลักวิทยาการระบาด 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้
๑. อนุมัติให้ นางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ อาจารย์ประจํารายวิชา ๓๒๓๑๔๒ หลักวิทยาการระบาด 

แก้ไขผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (AEC) ของนางสาวบุญสิตา  นิ่มนวล   
รหัสนิสิต ๖๐๐๕๖๓๓๓ จากเดิม B แก้ไขเป็น F  

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน  
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงให้เว้นโทษการกระทําความผิดไว้ก่อน 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์ ในการ
พิ จารณ าการทบทวนการปรับแก้ ไขผลการศึ กษา  
ของนางสาวรัตนาวดี  แก้วเทพ จากเดิม F แก้ไขเป็น B 

๖.๑.๓ ขั้นตอน... 



-๑๗- 
 

๖.๑.๓ ขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้
พระราชบัญญั ติ การจัดซื้อจั ดจ้ าง  
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้

๑. เห็นชอบขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. ขอความร่วมมือคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกค่าเลี้ยงรับรอง 
ภายใต้พระราชบัญญั ติ การจัด ซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ . ๒๕๖๐  
ในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชูชาติ  กีฬาแปง  
ชั้น ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อบแล้ว 

๖.๑.๕ ขออนุมัติแก้ไขผลการศึกษา กรณี 
แพทย์หญิ งสรัสวดี   เถลิ งศก อาจารย์
ประจํารายวิชา ๓๒๒๕๐๒ เวชศาสตร์ชุมชน  
เวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ๒ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 
๑. อนุมัติให้ แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ประจํารายวิชา เวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัว 

และอาชี วเวชศาสตร์  ๒ แก้ ไขผลการศึ กษา ภาคการศึ กษาต้น ปี การศึ กษา ๒๕๖๐ (AEC)  
ของนิสิตจํานวน ๒๙ ราย  

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง การดําเนินการกรณีการรายงานผลการศึกษานิสิตเกินกว่ากําหนด การแก้ไขผลการเรียน  
และการไม่มาคุมสอบตามกําหนด พ.ศ. ... จึงให้เว้นโทษการกระทําความผิดไว้ก่อน 

 

อยู่ระหว่างดําเนินการของคณะแพทยศาสตร์  ในการติดตาม
แบบฟอร์ม UP ๓๓ กรณี  แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก  
ก่อนจัดส่งไปยังกองบริการการศึกษา เนื่องจากได้ดําเนินการ
ทบทวนคะแนนสอบและผลการศึกษา พบว่า มีข้อแก้ไขผล
การศึกษาของนิสิต จํานวน ๕ ราย 

๖.๑.๖ การตรวจสอบข้ อ เท็ จจ ริ ง  กรณี 
ครุภัณฑ์สูญหายและจําหน่ายซากครุภัณฑ์  
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะศิลปศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาลัยการศึกษา จัดส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง   
กรณี ครุภัณฑ์สูญหายและจําหน่ายซากครุภัณฑ์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดส่งไปยังกองคลัง  
งานพัสดุ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต่อไป 

๑. คณ ะ เกษ ต รศ าสต ร์ แ ล ะท รัพ ย าก รธรรม ช า ติ 
ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 

๒. คณะศิลปศาสตร์ ได้ ดําเนินการตามมติ ที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๓. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๔. วิทยาลัยการศึกษา ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม 
เรียบร้อยแล้ว 

๕. กองคลัง ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุม เรียบร้อยแล้ว 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖... 



-๑๘- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑ เรื่อง เสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย  
เงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง         

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖                   
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งประกาศดังกล่าว                   
ยังไม่ครอบคลุมการดําเนินงานด้านการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖             
และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ            
และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการ                
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา         
การเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี  

๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการบริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการ
บริการวิชาการ และโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง   
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒... 



-๑๙- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๒ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา              
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง              

หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์             
นักวิจัย สนับสนุนทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเป็นประจําทุกปี และเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงาน น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขออนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง    
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
อนุมัติยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และขออนุมัติ   
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป       
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
โครงการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าว 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ก่อนประสานกองคลัง           
นําเสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๓ เรื่อง (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย            

ในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑       
เรื่อง หารือเรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์เครื่องมือกลาง จัดทํา (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา         
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือให้การดําเนินการยกระดับและพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย                  
ในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย น้ัน 

   ศูนย์เคร่ืองมือกลาง จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ      
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
 
 

ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๐- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
(ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป       

 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. มอบศูนย์เครื่องมือกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 
ก่อนนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับแก้ไขชื่อรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง 

(Advanced Business Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สรุปเรื่อง 
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่                  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง การขออนุมัติเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต      
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ประชุมมีมติมอบคณะนิติศาสตร์ ทบทวนการขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต                
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรเป็นการขออนุมัติปรับช่ือรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ในหลักสูตร                   
นิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบความรู้ของระเบียบคณะกรรมการตุลาการ      
ศาลยุติธรรม ว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วย         
ผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (กต.) และระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการ        
สอบคัดเลือกและทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(กอ.) ประกอบกับเพ่ือให้ช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชามีความชัดเจนและครอบคลุมเน้ือหาการจัดการเรียนการสอน       
และเมื่อคณะนิติศาสตร์ ดําเนินการตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้นําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี คณะนิติศาสตร์ ได้ทบทวนการขอเพ่ิมรายวิชาเอกเลือก เรียบร้อยแล้ว 

  คณะนิติศาสตร์ จึงขออนุมัติปรับแก้ไขช่ือรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายธุรกิจ
ขั้นสูง (Advanced Business Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ จาก ๑๐๐๗๓๑ 
กฎหมายธุรกิจขั้นสูง ๓ (๒-๒-๕) เป็น ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ ๓ (๒-๒-๕) รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                
อนุมัติปรับแก้ไขช่ือรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง (Advanced Business Law)              
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหมวดวิชาเอกเลือก กลุ่มวิชากฎหมายธุรกิจ จาก ๑๐๐๗๓๑                    
กฎหมายธุรกิจขั้นสูง ๓ (๒-๒-๕) เป็น ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายห้างหุ้นส่วนและบริษัทเปรียบเทียบ ๓ (๒-๒-๕) ต่อไป  
 
 
 
 
 

มติ ที่ประชุม... 



-๒๑- 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบการปรับแก้ไขช่ือรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง 

(Advanced Business Law) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗             
จาก ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายธุรกิจขั้นสูง ๓ (๒-๒-๕) เป็น ๑๐๐๗๓๑ กฎหมายห้างหุ้นส่วน                  
และบริษัทเปรียบเทียบ ๓ (๒-๒-๕) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การทดสอบความรู้ของระเบียบ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วย การสมัคร การสอบคัดเลือก การทดสอบความรู้ 
เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตําแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (กต.) และระเบียบ
คณะกรรมการอัยการ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสมัคร หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
และทดสอบความรู้เพ่ือบรรจุเป็นข้าราชการอัยการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอัยการผู้ช่วย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (กอ.) ประกอบกับเพ่ือให้ช่ือรายวิชาและคําอธิบายรายวิชามีความชัดเจนและครอบคลุม
เน้ือหาการจัดการเรียนการสอน ทั้งน้ี โดยเริ่มใช้กับนิสิตต้ังแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๕ เรื่อง พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน            

ของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗.๑ ให้มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ หรือ อักษรย่อ “ค.ป.ก” ประกอบด้วย 
อธิการบดีเป็นประธาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ประธานสภาพนักงาน
เป็นกรรมการ คณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ บุคลากรของมหาวิทยาลัย       
จํานวน ๑ คน เป็นเลขานุการ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี 
 
ลําดับ องค์ประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑ อธิการบดีเป็นประธาน ๑. ศ.พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  
๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
๑. รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์  

๓ ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ ๑. ผศ.ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์  
๔ คณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ๑. รศ.มาลินี  ธนารุณ 

๒. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
๓. รศ.พรรณยุพา  นพรัก 

 

๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ๑. รศ.ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  
๖ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน   

เป็นเลขานุการ 
๑. นายจักรพงค์  มาลีพัตร  

๗ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน   
๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ 
๒. นางสาวกชามาส  คําแก้ว 

 

   

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ข้อเสนอเพ่ือโปรดพิจารณา... 



-๒๒- 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา   
  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือโปรดพิจารณา                  
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี 
 
ลําดับ องค์ประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑ อธิการบดีเป็นประธาน ๑. ศ.พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  
๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ 

จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ 
๑. รศ.ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์  

๓ ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ ๑. ผศ.ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์  
๔ คณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ๑. รศ.มาลินี  ธนารุณ 

๒. ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ 
๓. รศ.พรรณยุพา  นพรัก 

 

๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ๑. รศ.ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  
๖ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน   

เป็นเลขานุการ 
๑. นายจักรพงค์  มาลีพัตร  

๗ บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน   
๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

๑. นางสาวพรทิพย์  สืบโม้ 
๒. นางสาวกชามาส  คําแก้ว 

 
 

 
 มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน             
ของผู้อํานวยการกอง/ศูนย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังน้ี 

๑. อธิการบดีเป็นประธาน ดังน้ี 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี 

๒. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทอาจารย์ จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ดังน้ี 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ 

๓. ประธานสภาพนักงาน เป็นกรรมการ ดังน้ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน  พันธ์ุสวรรค์ 

๔. คณบดี จํานวน ๓ คน เป็นกรรมการ ดังน้ี 
๑) รองศาสตราจารย์มาลินี   ธนารุณ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ 
๓) รองศาสตราจารย์พรรณยุพา   นพรัก 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๑ คน เป็นกรรมการ ดังน้ี 
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย 

๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑ คน เป็นเลขานุการ ดังน้ี 
นายจักรพงค์   มาลีพัตร 

๗. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกิน ๒ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ดังน้ี 
๑) นางสาวพรทิพย์ สืบโม้  
๒) นางสาวกชามาส คําแก้ว 

 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖... 



-๒๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๖ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                      
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมอบกองบริการการศึกษา ตัดข้อความในส่วนท้าย “บทเฉพาะกาล สําหรับนิสิตที่เข้าศึกษา                
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แต่ใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้ใช้ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาได้โดยอนุโลม” ออก  
ก่อนประสานกองกลาง นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป และมอบคณะ/วิทยาลัย 
ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีมีข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง แก้ไขให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป ทั้งน้ี กองบริการการศึกษา 
ได้ดําเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ     
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อความให้เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และประสานผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์ ตลุดกํา) 
ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าว อีกครั้งหน่ึง ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๗ เรื่อง พิจารณาดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานตามผลการติดตามและประเมินผล            

การดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สรุปเรื่อง 
  ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนารวมถึง                
เพ่ือนําข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน และสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้เห็นชอบรายงานการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการนําผลจากการประเมินฯ มาใช้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามระบบควบคุมคุณภาพทําให้เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง น้ัน 

  กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณาดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงาน     
ตามผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

๑. มอบให้ผู้เก่ียวข้อง... 



-๒๔- 
 

๑. มอบให้ผู้เก่ียวข้องได้นําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปปรับปรุงการดําเนินงาน  

๒. ในประเด็นที่อาจมีการพิจารณาดําเนินการร่วมกัน เห็นสมควรมอบให้กองบริหารงานวิจัยและประกัน          
คุณภาพการศึกษา จัดประชุมผู้เก่ียวข้องต่อไป 

๓. ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. มอบรองอธิการบดี/คณบดีที่เก่ียวข้อง นําผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี
และคณบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน             
ไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องในประเด็นที่มีการพิจารณา
ดําเนินการร่วมกันต่อไป 

๓. มอบรองอธิการบดี/คณบดี จัดทํารายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ           
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีและคณบดี ส่งไปยัง 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๘ เรื่อง (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเรื่อง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยพะเยา กําหนดให้มีการประเมินสมรรถนะอธิการบดี ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ          
การศึกษา CUPT QA ตัวบ่งช้ีที่ C.8.2 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน ประเด็นการประเมิน
สมรรถนะอธิการบดี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยามีประสิทธิภาพ                   
และประสิทธิผล ทั้งน้ี กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทํา (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสมรรถนะอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ น้ัน 

   กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสมรรถนะอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินสมรรถนะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. มอบกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแก้ไข (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังกล่าว โดยแก้ไขรายช่ือเรื่องคําสั่งแต่งต้ัง จาก แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสมรรถนะอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินสมรรถนะ
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และนําเสนออธิการบดีลงนามต่อไป   

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙... 



-๒๕- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๙ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑                   
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบกองบริการการศึกษา นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือพิจารณาต่อไป น้ัน 

   กองบริการการศึกษา จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ      
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. มอบกองบริการการศึกษา ตรวจสอบและปรับแก้ไขข้อความให้เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และประสานผู้ช่วยอธิการบดี (นายวิฑูรย์ ตลุดกํา) 
ตรวจสอบและปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ดังกล่าว อีกครั้งหน่ึง ก่อนประสาน
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา                 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป  

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๐ เรื่อง (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ระหว่าง

เครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
สรุปเรื่อง 

  ตามมติที่ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University of Thailand)        
ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติที่จะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด      
(มหาชน) ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพ่ือดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนา    
อย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติข้อที่ ๑๒ คือการบริโภคอย่างรับผิดชอบ (Responsible       
Consumption) น้ัน  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย ประจําปี ๒๕๖๑                      
จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนาม (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องการลดขยะพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้งระหว่าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เพ่ือให้เกิดมาตรการในการลด
ขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในร้าน 7-11 ในมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.                  
ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักด์ิ ช้ัน ๒ อาคารโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และขอเรียนเชิญร่วมประชุม   
เครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนต่อจนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันตามกําหนดการใน QR Code                
ทั้งน้ีสามารถลงทะเบียนแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ htpps://bit.ly/2tbctFw   
หรือ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 
๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเร่ืองการลดขยะพลาสติกแบบคร้ังเดียวทิ้ง ระหว่างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 
๒. มอบกองอาคารสถานท่ี เสนอลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยา

เพ่ือทราบต่อไป   
ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๑... 



-๒๖- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖.๑.๑๑ เรื่อง (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                
แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 

สรุปเรื่อง 
  ตามท่ีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทํา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการแลกเปล่ียนร่วมกัน ระหว่าง 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัย                  
ฮิโรซากิ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการแลกเปล่ียนข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การสร้างความร่วมมือในด้านการวิจัย             
จัดประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนคณาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมถึงการสนับสนุน              
และพัฒนาโปรแกรมการศึกษาและวิจัยร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์             
และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ทั้งน้ี กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการตรวจสอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง           
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว น้ัน 

   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงขอเสนอพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนร่วมกัน 
ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ            
แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังน้ี 

๑. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยฮิโรซากิ 

๒. มอบฝ่ายเลขานุการ ประสานสํานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา นําเรื่องดังกล่าว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป   

 
ระเบียบวาระที่ ๖.๒ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
๖.๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  รายงานการดําเนินงานวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว กรณี               

ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ เรื่อง การจําแนกชนิดปลาในวงศ์ Notpteridae โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด              
โดยมีกําหนดระยะเวลา ๑ ปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 
๖.๒.๒ รองอธิการบดีฝ่ายบรหิาร แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ ดังน้ี 

๖.๒.๒.๑ แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง 
หลั กเกณฑ์ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างเพ่ื อการวิจั ยและพัฒนา เพ่ื อการให้ บริการทางวิชาการ                   
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติ          
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๖.๒.๒.๒ ขอเชิญคณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ เข้าร่วมประชุมการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา            
เพ่ือการให้บรกิารทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธ์ิ ช้ัน ๒ อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมอบผู้อํานวยการกองคลัง และผู้อํานวยการกองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าวต่อไป 

 
๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต... 



-๒๗- 
 

๖.๒.๓ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต แจ้งการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา              
โดยมหาวิทยาลัยพะเยา มีนโยบายให้การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องเคารพสิทธิ                 
เสรีภาพ ความเสมอภาค ไม่รุนแรง และห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ด่ืมสุรา            
และเสพของมึนเมาทุกชนิด ไม่กระทบการเรียน และห้ามจัดกิจกรรมนอกมหาวิทยาลัยโดยเด็ดขาด                
ทั้งน้ี กองกิจการนิสิต ได้กําหนดช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ไม่เกินเวลา ๒๑.๐๐ น.  

 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ประธานกล่าวขอบคุณ และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น. 
 
 
 

 
............................................................. ............................................................ 

(นางณัฐธิดา  ชาวน่าน) (ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์) 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้จดรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

............................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย  เทยีนถาวร) 

รองอธิการบดี 
แทนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 


